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English summary 

Venationes Africanae 
Hunting Spectacles in Roman North Africa:  
Cultural Significance and Social Function 

 
Thusfar, around 50 Roman amphitheatres have been identified in North Africa 
and new discoveries are ongoing. Only in Italy the density of arenas is higher. 
Like elsewhere in the Roman Empire, the African amphitheatres were used to 
stage gladiatorial combat and hunting spectacles (venationes). These events were 
most often produced by provincial and municipal magistrates or priests as an 
obligatory part of their administrative responsibilities, but could also be 
donated voluntarily by wealthy benefactors, as private gifts to the community. 
The prominence of depictions of venationes with wild beasts and beast-fighters 
(venatores) on mosaic pavements and terracotta fineware from Roman Africa 
seems to suggest that shows with wild beasts were more popular and frequent 
in the African provinces than gladiator fights, which are only rarely depicted in 
Romano-African art. This raises a number of questions with regard to the 
popularity of hunting spectacles in Roman North Africa: why were venationes 
so frequently depicted in art? Were hunting shows more popular than 
gladiatorial combat? Were they also more frequently staged? And if so, how 
can we explain the African enthusiasm for venationes? All in all, the aim of this 
dissertation is to obtain a better understanding of the popularity, cultural 
significance, attractive power and social function of amphitheatrical wild beast 
shows in North Africa in the Roman period (146 BC - AD 435).  
 The Roman games have fascinated ancient historians - and many others 
- for centuries, and consequently the number of studies that has appeared in 
this field is vast. However, the majority of present research deals with the 
significance, function and attraction of gladiatorial combat in imperial Rome, 
the centre of the empire. Venationes and amphitheatre games in the Roman 
provinces have received much less scholarly attention. This dissertation thus 
contributes to present research in two respects: firstly, by shifting attention 
away from Rome by exploring the sociocultural significance of arena shows in 
a provincial context. And secondly, by studying not fights between humans 
(gladiators), but confrontations with animals, in venationes. The source material 
that is used is diverse; it ranges from literary and epigraphic material to 



 

344 
 

iconographic sources and archaeological evidence. The literary sources and 
archaeological remains of amphitheatres provide information about the 
preparations of hunting shows, what went on in the arenas during the 
venationes and also details about the historical development of the 
phenomenon. Inscriptions record valuable information with regard to the 
prices of wild beasts and the social status, careers and motivations of editors of 
venationes. And mosaic floors and decorated pottery that depict wild beast 
fights and venatores, and a set of curse tablets from the Carthaginian 
amphitheatre, inform us about the place that venationes held in Roman African 
culture, the societal attitudes towards them and the experiences and mentality 
of producers, performers and fans.  
 The dissertation applies two theoretical concepts that were both 
developed in the social sciences: ‘cultural exchange’ and ‘cultural 
performance’. The concept of cultural exchange provides a useful framework 
for understanding the historical development of venationes in Rome and Roman 
North Africa, a process described in chapter 1. This chapter demonstrates that 
hunting spectacles were not simply developed in Rome and then brought to 
North Africa by the Roman conquerors without participation of the local 
population. Instead, the historical development of hunting spectacles in North 
Africa as well as Rome, was a result of mutual cultural interaction, exchange 
and appropriation; many aspects of venationes in Rome were African, the wild 
beasts and the specialised hunters that were imported from North Africa, and 
hunting spectacles in North Africa were held in the context of civic euergetism, 
which was a (Graeco-)Roman phenomenon, and were often staged in 
amphitheatres, which were Roman inventions. Also pre-Roman customs, such 
as the royal hunts of exotic animals by Carthaginan, Numidian and 
Mauretanian kings, religious processions of wild beasts in Assyrian and 
Babylonian cities, and zoo-like collections and hunting in the Greek and 
Hellenistic world influenced the development of venationes in Rome as well as 
North Africa. Gladiatorial combat was marginalised in Roman Africa in the 
second century, about a century earlier than in other provinces, and from the 
early third century onwards, venationes were often staged as independent 
spectacles. In the third and the fourth century, hunting spectacles had a greater 
cultural significance in Roman Africa than gladiatorial combat ever had. This 
demonstrates that the Roman amphitheatrical munus was not simply ‘inserted’ 
in this provincial context, but that certain aspects of it (venationes) were 
enthousiastically selected, appropriated and developed, probably because of a 
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cultural acquaintance with wild beasts, whereas others (gladiators) were less 
important and were gradually abolished. Particularly the African domestic 
floor mosaics with representations of venationes indicate that people in this area 
did not simply adopt the venationes, but actively engaged with this cultural 
practice: whether they were spectators, or actually involved in the events as 
hunters, producers or performers, they were not passive recipients, but active 
designers and consumers of their own cultural performances.  
 Herewith we arrive at the other theoretical concept, ‘cultural 
performance’, which is applied in chapter 2, 3 and 4 in order to investigate the 
socio-cultural significance and function of venationes in Roman North Africa. 
Cultural performances are events that have the potential to shape, represent 
and thus confirm cultural and social norms and a community’s perception of 
itself. The central idea is that all people enact, relive, remember and pass on 
beliefs and knowledge through performing them. By analysing performances, 
the researcher may come to a better understanding of the people creating them. 
Concretely, this dissertation investigates how the African venationes functioned 
as cultural performances: how did they shape, represent and confirm cultural 
and social norms, social identities and the community’s perception of itself? 
Which beliefs, what knowledge and which social norms and cultural values 
were enacted, relived, remembered and passed on through performing wild 
beast fights? Chapter 2, 3 and 4 each investigate a different phase of the 
cultural performance and the people (and animals) involved; in chapter 2 the 
process of preparation and the role of African wild beasts, hunters, traders, 
transporters and producers, in chapter 3 the considerations of the producer in 
his capacity of game-giver (munerarius), and in chapter 4 the performance itself, 
but also the beast-fighters, beasts and spectators and the relations between 
them. Especially chapter 3 and 4 also focus on the ways in which venationes as 
cultural performances contributed to, or were used to, shape, express and 
confirm cultural and social norms and social identities within Romano-African 
society. 
  Chapter 2 explores the preparation of hunting spectacles, the procuring 
of wild beasts, as an integral part of the cultural performance. North Africa was 
full of wild beasts, but particularly lions, leopards and ostriches (the ferae 
Libycae) and bears were commonly used for hunting spectacles. These animals 
were also in large quantities exported for venationes in Rome and elsewhere. 
The wide presence of lions and leopards in the African provinces and the fact 
that they were a realistic threat to herdsmen and farmers and their cattle 
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influenced the experiences of African spectators of venationes and contributed to 
the popularity of hunting shows in the region. Another result of the presence of 
felids was that Africans, most likely natives, were also professionally involved 
in the trade of wild beasts; they had an important role in the complex networks 
of hunters, transporters, traders, shippers and coordinators which supplied wild 
animals for venationes in North Africa and elsewhere. This also contributed to 
the cultural significance of hunting spectacles in the African provinces.   
 Chapter 3 investigates the motivations and considerations of African 
editors of venationes. They made great investments to produce the expensive 
events, but the shows also brought them public recognition, social prestige, 
honour and a confirmation of their social status. The African sponsors of 
hunting spectacles applied different media (domestic mosaic floors, public 
inscriptions and illustrated pottery) to depict their hunting shows and thus 
preserve and perpetuate the memory of their (sponsorship of) the spectacles. 
They thus used venationes to express, construct and confirm their social 
identity, not only during the events, but also after they had taken place. It is 
remarkable that in these constructed memories or re-performances of their 
hunting shows, the African donors put much emphasis on the donation of ferae 
africanae, lions or leopards. This was not only related to the price that they had 
to pay to obtain these beasts, but also to the real danger that felids represented 
in North Africa; by presenting themselves as the souvereign presidents over an 
event in which lions and leopards were skillfilly eliminated by the best 
venatores, the donors could confirm their leading position and present 
themselves as the protectors of their community. For the African local elites, 
hunting spectacles and not gladiator fights thus provided particularly useful 
occasions for shaping, expressing and confirming their own social identity and 
place in social hierarchy. 
 Chapter 4 focuses on the attractive power of hunting spectacles to 
African spectators by examining the program of the events on the one hand, 
and the social identity, achievements and fame of individual African beast-
hunters and sodalities or teams of venatores on the other. The close examination 
of a set of eight binding curses (defixiones) targeted at venatores which were 
found in the Carthaginian amphitheatre demonstrates that not only fear for 
and fascination with wild African beasts, the overwhelming atmosphere of the 
arena, the generosity of the producer and the addictive uncertainty over the 
outcome of a fight made venationes immensely exciting and attractive to 
African spectators, but also admiration of the skill of certain famous 
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indigenous venatores and partisanship of one of the typically  African sodalities 
or teams of venatores. Thus not only for African sponsors of venationes, but also 
for spectators and venatores themselves, the hunting shows provided ample 
opportunities to shape their social identity: for spectators by becoming a 
member of a social group of partisans who all supported the same sodality and 
loathed venatores from the other teams, and for the venatores by relying on 
supreme fighting skills, fame and membership of a sodality instead of the 
socially inferior status that was part of their infamia. 
 This dissertation concludes that the popularity, cultural significance, 
attractive power and social function of amphitheatrical wild beast shows in 
North Africa is closely connected to the presence of wild beasts in the area, 
especially felids. Firstly, because the practice of staging artificial hunts in the 
arenas of Rome and elsewhere provided work for indigenous North African 
hunters, professional transporters and traders of wild beasts and the famous 
African venatores who performed in amphitheatres throughout the empire. For 
spectators and donors of venationes, the fact that wild beasts – and again 
particularly ferae africanae - were an actual threat on the North African 
countryside, added to their cultural significance. Moreover, the skillfull 
elimination of lions and leopards by African hunters in Roman-style spectacles 
was in line with attitudes towards these natural enemies that were 
characteristic for North Africa and also lay at the basis of pre-Roman, 
Carthaginian, Numidian and Mauretanian practices, particularly the royal 
hunts with exotic animals. And finally, venationes appear to have been more 
popular in North Africa than gladiatorial combat, because they provided more 
opportunities for shaping, expressing and confirming social identity, for all 
groups in Romano-African society.  
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Samenvatting in het Nederlands 

 
Venationes Africanae 

Jachtspektakels in Romeins Noord-Afrika:  
Culturele betekenis en sociale functie 

 
Tot op heden zijn in Noord-Afrika ongeveer 50 Romeinse amfitheaters 
teruggevonden en aan dat aantal worden nog steeds nieuwe toegevoegd. Alleen 
Italië kent een grotere dichtheid van Romeinse arena’s. Net zoals elders in het 
Romeinse Rijk werden de amfitheaters in Noord-Afrika gebruikt voor de 
opvoering van gladiatorengevechten, publieke executies en jachtspektakels 
(venationes). Deze evenementen werden meestal geproduceerd door provinciale 
en stedelijke bestuurders of priesters die vanwege hun functie verplicht waren 
het volk op entertainment shows te fêteren. Soms gaven rijke weldoeners ook 
vrijwillig amfitheaterspelen, als private giften aan de gemeenschap. De 
prominente aanwezigheid van afbeeldingen van venationes met wilde dieren en 
dierenvechters (venatores) op mozaïekvloeren en aardewerken vaatwerk uit 
Romeins Afrika suggereert dat spelen met wilde dieren in de Afrikaanse 
provincies populairder en gebruikelijker waren dan gladiatorengevechten, die 
maar heel zelden voorkomen in Romeins-Afrikaanse kunst. Dit roept een 
aantal vragen op met betrekking tot de populariteit van jachtspektakels in 
Romeins Noord-Afrika: waarom zijn venationes zo prominent aanwezig in de 
kunst? Genoten jachtspektakels een grotere populariteit dan 
gladiatorengevechten? Werden venationes ook vaker opgevoerd? En als dat zo 
was, hoe kunnen we dit Afrikaanse enthousiasme voor de dierengevechten dan 
verklaren? Het doel van dit proefschrift is om tot een beter begrip te komen van 
de populariteit, culturele betekenis, aantrekkingskracht en sociale functie van 
jachtspektakels in Noord-Afrika in de Romeinse periode (146 v. Chr. – 435 n. 
Chr.).  

De Romeinse spelen fascineren oud-historici, en vele anderen, al 
eeuwenlang. Het resultaat is dat er heel veel wetenschappelijke artikelen, 
boeken en bundels over dit onderwerp zijn verschenen. De meerderheid van 
die literatuur gaat echter over de betekenis, functie en aantrekkingskracht van 
gladiatorenspelen in het keizerlijke Rome, het centrum van het Romeinse Rijk. 
Venationes en amfitheatershows in de Romeinse provincies zijn veel minder 
vaak bestudeerd. Dit proefschrift draagt daarom op twee manieren bij aan het 
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bestaande onderzoek: ten eerste verplaatst het de aandacht van Rome naar een 
provinviale context, door zich te richten op de sociale en culturele betekenis 
van de arena in Romeins Afrika. Ten tweede worden niet gevechten tussen 
mensen (gladiatoren) bestudeerd, maar confrontaties tussen mensen en wilde 
dieren, in venationes. Het bronnenmateriaal dat voor dit onderzoek is gebruikt is 
divers; het bestaat uit literaire bronnen, epigrafisch materiaal en iconografische 
bronnen, maar omvat ook archeologisch materiaal, de fysieke overblijfselen 
van amfitheaters, dat inzicht kan bieden in de voorbereidingen voor 
jachtspektakels, de gang van zaken in de arena tijdens de venationes en de 
historische ontwikkeling van dit culturele fenomeen. Inscripties, de 
epigrafische bronnen, bevatten waardevolle informatie over de prijs van wilde 
dieren en de sociale status, carrières en motivaties van producenten (munerarii) 
van venationes. En mozaïekvloeren en aardewerk met afbeeldingen van wilde 
dierengevechten en venatores en een aantal vervloekingstabletten uit de arena 
van Carthago informeren ons over de positie die jachtspektakels innamen in 
het culturele leven van Romeins Afrika; ze bieden een inkijkje in de mentaliteit 
en ervaringen van producenten, venatores en hun fans. 
 Het proefschrift maakt gebruik van twee theoretische concepten die 
beide zijn ontwikkeld in de sociale wetenschappen: ‘cultural exchange’ en 
‘cultural performance’. Het concept ‘cultural exhange’, oftewel culturele 
uitwisseling, biedt een handig raamwerk om de historische ontwikkeling van 
venationes in Rome en Romeins Noord-Afrika te begrijpen. In hoofdstuk 1 
wordt duidelijk dat het jachtspektakel als cultureel fenomeen niet simpelweg in 
Rome werd ontwikkeld om vervolgens zonder inmenging van de lokale 
bevolking door de Romeinse veroveraars naar Noord-Afrika geëxporteerd te 
worden. Integendeel, de historische ontwikkeling van jachtspektakels in zowel 
Noord-Afrika als Rome was juist het resultaat van wederzijdse culturele 
interactie, uitwisseling en toeëigening; veel aspecten van de jachtspektakels in 
Rome waren Afrikaans, zoals de wilde dieren en de gespecialiseerde jagers die 
werden geïmporteerd vanuit Noord-Afrika. In Noord-Afrika werden de 
jachtspektakels opgevoerd in de context van lokaal euergetisme, een (Grieks-
)Romeins fenomeen, in amfitheaters, gebouwen die door de Romeinen zijn 
uitgevonden. Ook pre-Romeinse gebruiken, zoals koninklijke jachtpartijen met 
wilde dieren door Carthaagse, Numidische en Mauretaanse koningen, 
religieuze processies met wilde dieren in Assyrische en Babylonische steden en 
dierentuinachtige verzamelingen van exotische soorten in de Griekse en 
Hellenistische wereld hebben invloed gehad op de historische van venationes in 
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Rome en Noord-Afrika. Gladiatorengevechten werden in Romeins Afrika in 
de tweede eeuw n. Chr. in Afrika steeds minder regelmatig opgevoerd. Vanaf 
de derde eeuw waren venationes steeds vaker opzichstaande evenementen 
waarin geen gladiatoren voorkwamen. In andere provincies gebeurde dit pas 
later. In de derde en vierde eeuw waren jachtspektakels in Romeins Afrika van 
groter cultureel belang dan gladiatorengevechten ooit waren geweest. Dit laat 
zien dat de Romeinse munus 
 niet simpelweg werd ‘ingevoerd’ in een provinciale context, maar dat bepaalde 
aspecten ervan (de venationes) enthousiast werden geadopteerd, eigengemaakt 
en ontwikkeld, waarschijnlijk vanwege de Afrikaanse culturele bekendheid met 
wilde dieren, terwijl andere aspecten, zoals de gladiatorengevechten, altijd van 
ondergeschikt belang bleven en langzamerhand zelfs verdwenen. Met name de 
Afrikaanse vloermozaïeken met afbeeldingen van venationes geven aan dat de 
inwoners van dit gebied de jachtspektakels niet gewoon adopteerden, maar zelf 
actief bezig waren met dit culturele fenomeen. Of zij nu toeschouwers, jagers, 
producenten of dierenvechters waren, zij waren geen passieve ontvangers, 
maar actieve consumenten en ontwerpers van hun eigen ‘culturele 
opvoeringen’. 
 Hiermee komen we toe aan het andere theoretische concept waarop dit 
onderzoek is gestoeld, dat van ‘cultural performance’. Dit concept wordt in 
hoofdstuk 2, 3 en 4 gebruikt om de sociaal-culturele betekenis en functie van 
venationes in Romeins Noord-Afrika te onderzoeken. ‘Culturele opvoeringen’ 
zijn evenementen die de potentie hebben om culturele waarden en sociale 
normen vorm te geven doordat ze deze uitbeelden. Daarmee bevestigen deze 
gebeurtenissen niet alleen de normen en waarden (cultuur) van een 
samenleving, maar ook de perceptie van de eigen maatschappij. Het centrale 
idee van het concept ‘cultural performance’ is dat mensen kennis, 
overtuigingen, normen en waarden herleven, herinneren en overdragen door ze 
‘op te voeren’. Door deze opvoeringen te analyseren kan een onderzoeker de 
samenleving die deze evenementen vormgeeft beter begrijpen. In dit 
proefschrift wordt gekeken naar de manier waarop Afrikaanse venationes 
functioneerden als ‘culturele opvoeringen’: hoe vormden, verbeeldden en 
bevestigden zij culturele en sociale normen, sociale identiteiten en de perceptie 
van de eigen gemeenschap? Welke ideeën, kennis, normen en waarden werden 
opgevoerd, herleefd, herinnerd en doorgegeven tijdens de in scène gezette 
gevechten met wilde dieren? Hoofdstuk 2, 3 en 4 onderzoeken elk een 
verschillende fase van de culturele opvoering en de mensen (en dieren) die 
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daarbij betrokken waren: in hoofdstuk 2 de voorbereiding van een 
jachtspektakel en de rol van wilde dieren, jagers,  handelaren, transporteurs en 
producenten daarin, in hoofdstuk 3 de overwegingen van de producent in zijn 
hoedanigheid als sponsor (munerarius) van een venatio en in hoofdstuk 4 de 
opvoering zelf, maar ook de venatores, de dieren, de toeschouwers en hun 
onderlinge relaties. Met name hoofdstuk 3 en 4 richten zich ook op de manier 
waarop deze culturele opvoeringen bijdroegen aan, of gebruikt werden om, 
culturele waarden, sociale normen en sociale identiteiten in de Romeins-
Afrikaanse maatschappij vorm te geven, uit te dragen en te bevestigen.  

Zoals gezegd wordt in hoofdstuk 2 de voorbereiding van een 
jachtspektakel, het verzamelen van de wilde dieren, onderzocht als een 
integraal onderdeel van de culturele opvoering. Dit proces was voor de 
bezoeker niet zichtbaar, maar gaf het evenement wel waarde en betekenis. In 
Noord-Afrika waren volop wilde dieren, maar met name leeuwen, luipaarden 
en struisvogels (de zogenaamde ferae Libycae) en beren werden veel gebruikt 
voor venationes. Deze dieren werden ook in groten getale geëxporteerd voor 
shows in Rome en op andere plaatsen in het Romeinse Rijk. De aanwezigheid 
van leeuwen en luipaarden in Noord-Afrika en het feit dat deze dieren een 
reeël gevaar vormden voor herders, boeren en hun vee, moet invloed hebben 
gehad op de ervaringen van Afrikaanse toeschouwers van venationes en de 
populariteit van deze evenementen in dit gebied. Een ander effect van de 
aanwezigheid van grote katachtigen was dat Afrikaanse jagers, waarschijnlijk 
inheemse mensen, ook professioneel betrokken waren bij de handel in wilde 
dieren; zij speelden een belangrijke rol in de complexe netwerken van jagers, 
transporteurs, handelaars, zeelieden en coördinatoren die beesten leverden 
voor venationes in Rome en andere plaatsen in het Rijk. Ook dit droeg bij aan 
de culturele betekenis van jachtspektakels in de Afrikaanse provincies. 

Hoofdstuk 3 richt zich op de motieven en overwegingen van Afrikaanse 
donoren van venationes, de munerarii. Zij moesten veel investeren om deze dure 
evenementen te produceren, maar de shows leverden hen ook veel op: publieke 
erkenning, prestige, eer en een bevestiging van hun sociale status. Om de 
herinnering aan hun jachtspektakels levendig te houden, gebruikten de 
Afrikaanse sponsoren van venationes verschillende media; vloermozaïeken in 
hun huizen, inscripties in het publieke domein en versierd aardewerk. Op deze 
manier gebruikten zij de jachtspektakels om hun eigen sociale identiteit te 
construeren, verbeelden en bevestigen, niet alleen tijdens het evenement, maar 
ook nog nadat dat had plaatsgevonden. Het valt op dat de donoren in deze 
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geconstrueerde herinneringen, die in feite heropvoeringen van hun 
jachtspektakels waren, veel nadruk legden op het aanbieden van ferae africanae, 
de grote katachtigen (leeuwen en luipaarden). Dit had niet alleen te maken met 
de hoge prijs van deze dieren, maar ook met het reële gevaar dat zij vormden 
voor de lokale bevolking. Door zichzelf te presenteren als soevereine 
voorzitters van jachtspektakels waarin deze gevaarlijke dieren op vaardige 
wijze werden gedood door de beste venatores, konden de donoren zichzelf 
opwerpen als de beschermheren van de gemeenschap en daarmee hun 
vooraanstaande positie bevestigen. Voor de Afrikaanse provinciale elite waren 
het dus jachtspektakels en niet gladiatorengevechten die geschikte 
gelegenheden boden voor het vormen, uitdragen en bevestigen van hun sociale 
identiteit en plaats op de maatschappelijke ladder.  

In hoofdstuk 4 wordt de aantrekkingskracht van jachtspektakels op 
Afrikaanse toeschouwers onderzocht. Zowel het programma van deze 
evenementen als de sociale identiteit, prestaties en faam van individuele 
Afrikaanse dierenvechters en teams van venatores worden onder de loep 
genomen. De bestudering van een set van acht vervloekingstabletten 
(defixiones), gevonden in het amfitheater van Carthago, die waren gericht tegen 
venatores laat zien dat niet alleen angst en fascinatie voor wilde Afrikaanse 
dieren, maar ook de overweldigende sfeer in de arena, de vrijgevigheid van de 
sponsor en de verslavende onzekerheid over de uitkomst van een gevecht de 
venationes enorm spannend en aantrekkelijk maakten voor lokale toeschouwers. 
Daarnaast speelde bewondering voor de vaardigheid, moed en kracht van 
bepaalde venatores, vaak van inheemse afkomst, en ‘supporterschap’ van één 
van de typisch Afrikaanse teams van venatores vaak een belangrijke rol in het 
enthousiasme van het publiek. Venationes waren op deze manier niet alleen 
voor producenten, maar ook voor toeschouwers en dierenvechters zelf een 
ideale gelegenheid voor het construeren van de eigen sociale identiteit. De 
toeschouwers konden zelfs toetreden tot een sociale groep van fans van een 
bepaald team van venatores. Ook de dierenvechters zelf konden zich beroepen 
op hun vaardigheden en de waardering die zij daarvoor, ondanks hun social 
inferieure status als infames, kregen. Het lidmaatschap van een team van 
venatores gaf nog een extra dimensie aan hun sociale identiteit.  
 De conclusie van dit proefschrift is dat de populariteit, culturele 
betekenis, aantrekkingskracht en sociale functie van jachtspektakels in 
Romeins Afrika nauw verbonden is aan de aanwezigheid van wilde dieren en 
met name grote katachtigen (leeuwen en luipaarden) in dit gebied. In de eerste 
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plaats leverde de gewoonte om kunstmatige jachtspektakels te organiseren 
werk op voor inheemse Noord-Afrikaanse jagers, professionele transporteurs 
en handelaars in wilde dieren en de befaamde Afrikaanse dierenvechters die 
optraden in het hele Romeinse Rijk. Ten tweede was het feit dat een aanval 
van wilde dieren, met name ferae africanae, een reeël gevaar vormde ook voor 
toeschouwers en munerarii een belangrijk deel van de culturele betekenis van 
deze shows. De vaardige jacht op leeuwen en luipaarden door inheemse jagers 
in Romeins geïnspireerde amfitheaterspektakels sloot goed aan op de lokaal al 
bestaande houding ten aanzien van deze natuurlijke vijanden. Deze omgang 
met wilde dieren was niet typisch voor de Romeinse periode in Noord-Afrika, 
maar bestond ook al in pre-Romeinse gebruiken, zoals de koninklijke 
jachtpartijen in de Numidische en Mauretaanse vorstendommen. Het 
Venationes waren in Noord-Afrika dus populairder waren dan 
gladiatorengevechten omdat ze voor alle groepen in de Romeins-Afrikaanse 
samenleving volop gelegenheid boden voor het vormgeven, uitdragen en 
bevestigen van sociale identiteit. 
 
 

 


